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Program Odnowy Wsi wdrażany od ponad 12 lat ulega ciągłej ewaluacji i zmianie, tak jak 
zmienia się nasza rzeczywistość i potrzeby. W województwie opolskim  wprowadzono 
pierwszy program regionalny, którego idea bazuje na budowaniu w sołectwie strategii 
rozwoju. Wymagało to wdrożenia odpowiednich instrumentów wsparcia, aby „odnowa 
wsi” stała się realna dla jej uczestników. W 1998r. rozpoczęto zatem prowadzenie war-
sztatów, w ramach których moderatorzy odnowy wsi, zgodnie z ustaloną metodologią 
działania, wspólnie z sołectwami opracowywali  lokalne strategie rozwoju. 
Strategia rozwoju sołectwa powinna zawierać szereg elementów planistycznych, stano-
wiących podstawę późniejszej wieloletniej pracy sołectw. W trakcie warsztatów sołectwa 
pracują nad analizą własnych zasobów, diagnozą istniejącego potencjału sołectwa, for-
mułowaniem perspektyw rozwojowych wynikających z przewidywanego kształtowania 
się sytuacji w otoczeniu, wizją i celami strategicznymi rozwoju oraz propozycją głównych 
przedsięwzięć strategicznych – programów do realizacji.

Kolejne lata realizacji Programu oraz pojawienie się nowych możliwości jakie niesie za 
sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wymusza na aktorach sceny lokalnej do-
stosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości. Wdrażany w latach 2007 – 2013 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspierający znacznymi środkami fi nansowymi 
działania z zakresu odnowy wsi, wymógł na potencjalnych benefi cjentach utworzenie Pla-
nu Odnowy Miejscowości. Tak więc elementy opracowywanej Strategii Rozwoju Sołectwa 
w obecnej perspektywie fi nansowej powinny zostać dostosowane do wymogów PROW. 
Znając potencjał opolskich wsi i widząc aktywność liderów sołectw, zdecydowano się na 
opracowanie niniejszej  publikacji. Mamy nadzieję, że posłuży ona liderom odnowy wsi 
do udoskonalenia własnej strategii rozwoju i umożliwi skonfrontowanie śmiałych planów 
ze środkami unijnymi. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Rozdział 1

„Odnowa Wsi” a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W województwie opolskim Program Odnowy Wsi został zapoczątkowany w 1997 roku 
przez ówczesnego przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego 
Ryszarda Wilczyńskiego. Inspiracją były doświadczenia partnerskiego dla Opolszczyzny 
niemieckiego landu Nadrenii Palatynat oraz Dolnej Austrii. Duże znaczenie miała rów-
nież współpraca z Europejską Wspólnotą Roboczą ds. Rozwoju Terenów Wiejskich i Od-
nowy Wsi z siedzibą w Wiedniu. 
Program jest zbudowany na nowatorskim podejściu, odmiennym od dotychczas stoso-
wanych do rozwiązywania problemów wsi. Metodologia zakłada aktywny udział miesz-
kańców wsi zarówno w identyfi kacji problemów występujących w ich miejscowości, jak 
również w ich rozwiązywaniu. Mieszkańcy dzięki zidentyfi kowaniu własnych zasobów, 
tradycji, wykorzystując tożsamość wsi mają dążyć do podejmowania takich działań, któ-
re doprowadzą do wzrostu standardu życia oraz spowodują ekonomiczną niezależność 
wsi. Społeczność lokalna przyjmuje odpowiedzialność za swoją przyszłość, stając się pod-
miotem przemian. Wieś rozwija się w oparciu o własne siły i zasoby oraz niepodważalne 
i różnorodne walory.
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Ryszard Wilczyński tak formułuje rolę mieszkańców:
Odnowa wsi uaktywnia osobiste zaangażowanie mieszkańców, wypły-
wające z odpowiedzialności za własną przyszłość. Daje możliwość sa-
morealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu, 
uaktywnia bowiem podstawowy zasób jakim dysponuje społeczeństwo 
tj. zaangażowanie ludzi. Mobilizuje siły i zasoby, tworzy warunki i pozy-
tywne impulsy dla utrzymania dotychczasowych oraz rozwoju nowych 
dziedzin gospodarki.  1)

Podstawowym ograniczeniem prowadzonych przez mieszkańców działań w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich jest brak środków fi nansowych  i ograniczone możliwości 
fi nansowania nowych inwestycji. Dużą rolę w realizacji zadań w tym zakresie odgrywa 
samorząd lokalny, udzielający różnorodnego wsparcia i korzystający ze wsparcia budżetu 
państwa. 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej podjęto realizację Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich”, którego jednym z działań było działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W latach 2004 – 2006 (a właściwie 2008) na polską 
wieś trafi ło 112,5 mln euro, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 90 mln  2). Zaintereso-
wanie samorządów lokalnych tym programem było tak duże, że przyjmowanie wniosków 
na realizację przedsięwzięć w zakresie odnowy wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego za-
kończono – w większości województw - już w pierwszym naborze ze względu na przekro-
czenie puli środków przeznaczonych na ten cel. Po raz pierwszy na wieś trafi ły tak duże 
środki, o wykorzystaniu których współdecydować mogli sami mieszkańcy. W wielu miej-
scowościach spowodowało to wzrost aktywności środowiska wiejskiego, ludzie zaczęli się 
interesować tym, co może zostać u nich wykonane. Powstało wiele obiektów pełniących 
funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, modernizowano przestrzeń publiczną we wsi 
(place, parki, tereny zielone), restaurowano obiekty zabytkowe i adaptowano je na cele 
publiczne, budowano infrastrukturę do rozwoju turystyki. Wszystkie te działania do-
prowadziły na wielu obszarach wiejskich do ważnych przemian. 
Jednakże ich punktowy charakter nie przyczynił się do cało-
ściowego zrównoważonego rozwoju regionu. 

W latach 2007 – 2013 polityka zrównoważonego rozwo-
ju obszarów wiejskich jest fi nansowana przede wszyst-
kim ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW). Jego podstawowym celem jest realizacja 
wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. W ra-

  1) R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań 2003, s. 12.
  2)  M. Paradowski, R. Zielińska, Odnowa i rozwój wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, W: Odnowa 

wsi w integrującej się Europie, Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s. 138
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mach tego programu bezpośredni wpływ na rozwój obszarów wiejskich mają działania 
osi III: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” oraz 
osi IV: „LEADER”. 
W ramach osi III mieści się działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”, którego celem ma 
być poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecz-
nych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie to 
powinno przyczynić się również do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego i specyfi ki obszarów wiejskich oraz ma wpłynąć na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich  3). Zakres udzielanej po-
mocy jest bardzo szeroki: od budowy, remontu, wyposażenia obiektów poprzez kształ-
towanie obszaru przestrzeni publicznej, budowę, remont infrastruktury turystycznej, 
sportowej, kulturalnej, zakup obiektów charakterystycznych dla budownictwa w danym 
rejonie, odnawianie, konserwację obiektów zabytkowych do kultywowania tradycji spo-
łeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Oś IV: „LEADER” ma się przyczynić do aktywizacji społeczności wiejskich, zakres pomo-
cy jest bardzo szeroki i obej-
muje działania osi III oraz 
działania dotyczące małych 
projektów  4). 

Bardzo dobrym rozwiąza-
niem, jakie przyjęto w PROW, 
jest poszerzenie liczby bene-
fi cjentów działania „Odnowa 
wsi” i „LEADER” – oprócz 
samorządów gminnych mogą 
z niego korzystać organiza-
cje pożytku publicznego oraz 
związki wyznaniowe i kościo-
ły. 
Oczywiście wszystkie te pod-
mioty mogą ubiegać się o po-
moc po spełnieniu określo-
nych wymagań, do których 
należy m.in. przedstawienie 
Planu Odnowy Miejsco-
wości.

  3)  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, materiał informacyjno-promocyjny, MRiRW, 
Warszawa 2007 s.17

  4) Tamże, s.18
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Rozdział 2

Założenia tworzenia sołeckich strategii rozwoju

Sołecka strategia rozwoju w swej istocie jest częścią strategii gminy, na podstawie której 
funkcjonuje sołectwo. Celem sołeckiej strategii rozwoju jest przede wszystkim skupienie 
się na kilku najważniejszych obszarach, które będą tworzyć całość dokumentu. 

Przedmiotem opracowania sołeckiej strategii rozwoju są:
› diagnoza istniejącego potencjału sołectwa,
›  perspektywy rozwojowe wynikające z przewidywanego kształtowania się sy-

tuacji w otoczeniu,
› wizja i cele strategiczne rozwoju,
›  propozycje głównych przedsięwzięć strategicznych – programów do reali-

zacji.

Przy opracowaniu strategii rozwoju sołectwa biorą udział Liderzy Odnowy Wsi, członko-
wie Rady Sołeckiej, organizacji społecznych, przedsiębiorców i mieszkańców sołectwa. 
Sołecka strategia rozwoju nie może być zatem dokumentem oderwanym od otoczenia. 
Istotnym podmiotem w tworzeniu i akceptowaniu założeń sołeckiej strategii rozwoju 
jest również samorząd lokalny. Gmina (powiat) odpowiada za całokształt spraw związa-
nych z bieżącymi i przyszłymi potrzebami społeczności wiejskiej. Odpowiada on przede 
wszystkim za:

›  przewidywanie kierunków rozwojowych, tendencji i programów rozwojowych, za-
pobieganie powstawaniu barier, budowanie systemu współpracy,

› zorganizowanie pracy,
›  uzgodnienie z mieszkańcami standardów świadczonych usług, z uwzględnieniem 

stanu budżetu,
› ustalenie priorytetów rozwoju.

Władze gminy, powiatu – rada gminy, powiatu to: 
›  stanowienie – uchwalanie aktów prawa lokalnego i zasad polityki w poszczególnych 

dziedzinach,
›  kontrolowanie – odpowiedzialność za politykę rozwoju i za sprawowanie nadzoru 

nad realizacją polityki,
›  dbałość o utrzymanie równowagi między interesami poszczególnych grup – priory-

tetem jest interes wspólny. 
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Proces zarządzania rozwojem powinien bazować przede wszystkim 
na:

›  rzetelnej analizie zasobów, oczekiwań społecznych, warunków otoczenia, 
z uwzględnieniem nadrzędnych celów polityki państwa – potrzeby społecz-
ności lokalnej stale ulegają zmianie w miarę ich zaspokajania, otoczenie 
zmienia się – niestabilne jest przede wszystkim otoczenie prawne;

›  kreowaniu wizji i misji danego samorządu, gminy, sołectwa – czym chcemy 
być w przyszłości, tak aby zachować tożsamość; na podstawie analizy for-
mułujemy wizję, nie tracąc przy tym własnej tożsamości (odnosimy się do 
wartości, wzorców, postaw);

›  zdefi niowaniu celów – misja (główne cele kierunkowe); wyznaczamy cele 
strategiczne, wskazujemy priorytety; potem przeprowadzamy analizę prob-
lemów strategicznych – tego, co nam przeszkadza w osiągnięciu celów stra-
tegicznych, zastanawiamy się jak pokonać te przeszkody;

›  formułowaniu polityk sektorowych – jakiego rodzaju działania musimy zor-
ganizować aby osiągnąć zamierzone cele;

›  konkretyzacji – rozpisujemy zadania: kto, w jakim czasie, jakimi środkami, 
ma zrealizować dane zadania;

›  monitorowaniu zadań, celów – jest to sprawdzanie postępów realizacji; mo-
nitorowanie jest kontrolą prowadzoną w sposób ciągły lub w określonych 
odstępach czasu, na tej podstawie przeformatowujemy wizję i od nowa za-
czynamy cały proces;

› analizie  5).

Jak zaczyna się tworzenie sołeckiej strategii rozwoju?
Sprawy formalne
Aby móc przystąpić do programu odnowy wsi potrzebna jest deklaracja przystąpienia do 
programu (uchwała zebrania wiejskiego). Jest to dokument istotny, świadczący o tym, że 
to mieszkańcy odczuwają potrzebę zmian i potrzebę przystąpienia do programu odnowy 
wsi. Przystąpienie do programu związane jest z utworzeniem w sołectwie grupy odnowy 
wsi (minimum 5 mieszkańców), w skład której wchodzą mieszkańcy wsi reprezentujący 
różne sektory – prywatny, publiczny, społeczny oraz wyłonieniem lidera odnowy  6). Oso-
by te stają się odpowiedzialne za dalszy rozwój sołectwa, dlatego bardzo istotnym jest, 
aby zostały powołane przez zebranie wiejskie. Kolejny etap to zgłoszenie sołectwa przez 
gminę (uchwała rady) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

  5)  P. Bębenek, R. Wilczyński, Kształcenie liderów odnowy wsi w Polsce, W: Kapitał ludzki w rozwoju regional-
nym-uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, Red. K. Heffner, K. Malik, Wyd. Instytut Śląski, Opo-
le 2005

  6)  R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współ-
pracy Poznań 2003
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Uczestnictwo grupy odnowy w cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” 

W ramach tego cyklu stosowana jest następująca kolejność działań:
1. Wykład wprowadzający (zapoznanie z programem i odnową wsi).
2.  Wizja terenowa moderatora i ocena stopnia zaawansowania rozwoju wsi 

przez moderatora.
3. Wykonanie przez grupę odnowy analizy zasobów.
4. Analiza „SWOT” – silne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
5.  Analiza potencjału rozwojowego wsi w obszarach: tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego, standard życia, jakość życia, byt.
6.  Warsztaty – sporządzenie programu odnowy wsi (wiejskiej strategii rozwo-

ju), powstaje plan krótko- i długoterminowy.

Wykład wprowadzający do Programu Odnowy Wsi jest pierwszym krokiem przystąpienia 
do tworzenia strategii odnowy wsi. Wykład ten zazwyczaj odbywa się w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Opolskiego, jego gospodarzem jest zawsze Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego i Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas wykła-
du uczestnicy po raz pierwszy spotykają się z nową problematyką i odpowiadają sobie na 
wiele pytań. Kluczowymi słowami, z którymi oswajają się uczestnicy, są „rozwój i proces”. 
Przedstawiane są im założenia programu odnowy wsi: odnowa wsi oznacza osiągnięcie 
przede wszystkim zdolności do wykorzystywania szans i zasobów oraz umiejętność ad-
aptacji do wciąż zmieniającego się otoczenia. W  procesie odnowy wsi istotny jest postęp, 
bez względu na stan wyjściowy.
W podejściu odnowy wsi to mieszkańcy są podmiotem i siłą napędową rozwoju, któ-
ra uzyskiwana jest z oddolnych inicjatyw i zaangażowania mieszkańców. Dzięki temu 
mieszkańcy wsi czują satysfakcję i utożsamiają się z miejscem, w którym żyją, kształtu-
jąc tym samym swoją przyszłość. W podejmowanych działaniach istotne jest zachowanie 
tożsamości wsi i życia wiejskiego. Ważnym elementem jest wykorzystanie zasobów włas-
nych i wsparcia z zewnątrz, które oferuje przede wszystkim gmina i region. Efektywne 
wykorzystanie zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsięwzięć daje podstawy do szero-
kich zmian zachodzących na wsi. Niewątpliwie najważniejszym celem programu jest: bu-
dowanie tożsamości wsi, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz stworzenie 
przesłanek do funkcjonowania organizacji (stowarzyszeń) działających na rzecz rozwoju 
poszczególnych miejscowości. Nie bez znaczenia jest krajobraz i architektura, która wy-
korzystywana mądrze w połączeniu z przedsięwzięciami podniesie warunki materialne 
i niematerialne (jakość życia) mieszkańców wsi. Istotne jest również pobudzenie miesz-
kańców wsi do zaangażowania się w realizację przedsięwzięć w swoim sołectwie. Wszyst-
kie te działania mają zmierzać do zwiększenia roli sołectwa w gminie i jego wpływu na 
działania podejmowane przez władze lokalne  7).

  7)  R. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Wyd. In-
stytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii, Warszawa 2008
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Rozdział 3

Struktura dokumentu – zasady tworzenia dokumentów przez 
liderów odnowy wsi 

Analiza zasobów – cechy wyróżniające wieś 
Analiza zasobów określa stan obecny wsi. Bardzo istotnym elementem jest dokonanie 
analizy zasobów wewnątrz, jak również na zewnątrz wsi. 

W analizie zasobów wyodrębniamy następujące elementy:
› przyrodniczy,
› kulturowy,
› obiekty i tereny,
› infrastruktura społeczna,
› infrastruktura techniczna,
› gospodarka, rolnictwo,
› środki fi nansowe i pozyskiwanie funduszy,
› mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki),
› dostępne o wsi informacje.

Ważnym jest aby liderzy wsi dogłębnie przeanalizowali posiadane zasoby oraz określili 
ich znaczenie (małe, duże, wyróżniające) dla rozwoju wsi i otoczenia. Przykładem może 
być wieś, w której jednym z zasobów są tradycje pszczelarskie i i dużo osób interesuje się 
pszczołami - zasób ten możemy zatem potraktować jako wyróżniający. 

Zasobem wyróżniającym jest taki, który może stać się w przyszłości podstawą do specja-
lizacji wsi lub powstania tzw. Wsi tematycznej.

Dobrze wykonana analiza zasobów prowadzi w późniejszym budowaniu strategii do jas-
nych i czytelnych analiz problemów. 

Analiza SWOT
Analiza SWOT (ang. S – strengths – mocne strony; W – weaknesses – słabości; O – op-
portunities – możliwości; T – threats – zagrożenia) umożliwia określenie uwarunkowań, 
które będą brane pod uwagę przy realizacji konkretnych działań.



10

Wśród uwarunkowań powinniśmy uwzględnić: 
›  mocne strony (ludzie, środki, tradycja i in.), na których opieramy konkretne 

działanie,
› słabe strony, które mogą utrudnić osiągnięcie sukcesu, 
› korzystne uwarunkowania zewnętrzne, które możemy wykorzystać,
›  zewnętrzne zagrożenia, które mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić realiza-

cję niektórych zamierzeń. 
 

Schemat 2. Analiza SWOT

 

Schemat 3. Analiza potencjału

Słabe i Mocne Strony  to 
elementy wewnętrzne wsi

Szanse i Zagrożenia  to elementy 
wpływające na wieś od zewnątrz
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Kluczowe obszary Odnowy Wsi to:
1. Standard życia (warunki materialne),
2. Jakość życia (warunki niematerialne),
3. Byt (warunki ekonomiczne),
4. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego.

Standard życia (warunki materialne)
Infrastruktura techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność i stan), 
np.:

› drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, 
› wodociąg, kanalizacja, 
› sieć telefoniczna
› świetlica, dom kultury,
› boisko, plac zabaw dla dzieci,
› przedszkole, szkoła, biblioteka,
› placówki usługowe, 
› infrastruktura, wyposażenie,
› stan posesji i budynków.

Jakość życia (warunki niematerialne)
› relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka,
› życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, 
› poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji,
› oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego,
› poziom samoorganizacji społecznej,
› poczucie bezpieczeństwa,
› zagrożenia,
› dostępność komunikacyjna,
› zaopatrzenie w towary i usługi.

Byt (warunki ekonomiczne)
› rozstrzygnięcia planistyczne,
› wsparcie postaw przedsiębiorczych,
› zorganizowanie przedsiębiorców i producentów rolnych,
› usługi i produkcja, produkty, 
› możliwości pozyskiwania przez społeczność lokalną dochodów na cele publiczne,
› promocja.
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Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego
› kultura, tradycje, obyczaje, gwara,
› kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty,
› wzorce wychowawcze i więź międzypokoleniowa,
› uroczystości i rocznice, 
› lokalny kult,
› pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach,
› lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa,
› krajobraz kulturowy i przyrodniczy,
› charakterystyczne elementy architektury i urządzenia przestrzeni publicznej,
› tradycyjne uprawy i hodowle,
› lokalna kuchnia i potrawy,
› tradycyjne zawody,
› szczególne formy pomocy sąsiedzkiej i zaangażowania w sprawy publiczne.

Wizja rozwoju – wyobrażenie stanu docelowego wsi
WIZJA to wyobrażenie stanu docelowego wsi, stanu, do którego będziemy dążyć.

CECHY DOBREJ WIZJI: 
›  oddaje zbiorowe marzenia i oczekiwania co do przyszłości wsi (mieszkańcy powinni 

się z nią identyfi kować),
› jest realna (osiągalna), bazuje na posiadanych atutach, nie abstrahuje od barier,
› wzmacnia czynniki wyróżniające wieś,
›  zawiera dźwignię rozwojową – wskazuje mechanizm zdolny do rozwoju wsi w zakła-

danym stopniu i skali.

Przykłady wizji:
Szczedrzyk 
„Wsią przyjazną, kultywującą tradycje, z ofertą rekreacyjną i zapewniającą kontakt 
z przyrodą” 

Schodnia 
„Wieś splotu ciekawej przeszłości z bogatą przyszłością”
 
Domaszowice 
„Przez realizację odnowy osiągniemy wyższy standard życiowy”
 
Zakrzów  
„Za górami, za krzakami, 
Park i zamek z legendami, 
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Wioska czysta i bezpieczna, 
A tradycja jest tu wieczna”
 
Raszowa 
„Raszowa piękna i wspaniała bo „odnowa” zadziałała” 

Ścibórz
„Ścibórz – wieś wesołego turysty”
 
Ligota Mała 
„Oaza ciszy i spokoju dla wędkarzy; 
„Sowczyce - inspirujące swą mądrością, tradycjami i otwartością młodych ludzi na do-
świadczenia międzypokoleniowe”
 
Borkowice 
„W borach Borzysław Boga sławił  
A dzięki temu nam pozostawił 
Ziemię przyjazną, piękną, bogatą  
Dla wszystkich ludzi gościnną chatą”
 
Maciejów 
„Maciejów to miejsce wypoczynku, przyjaźni ludzie, bliskość nieskażonej przyrody, 
brzęczenie pszczół, smakowite miody i historyczne zabytki kultury”
 

Góra Świętej Anny 
„Góra Świętej Anny wieś w której mieszkańcy żyją dostatnio, bezpiecznie, w zgodzie i 
harmonii pod opieką św. Anny”

Szum „Gdy spokoju ducha szukasz gdzieś, idealne miejsce to Szum wieś”
 
„Gręboszów – pomniki, cmentarz, aleja i park zabytkowy – wykorzystamy szansę 
„odnowy”

Program krótkoterminowy
Program krótkoterminowy w swej istocie zapewnia skuteczny start w odnowie wsi. Próba 
odpowiedzi na kilka pytań porządkuje pomysły (projekty), które są możliwe do realizacji 
w bardzo krótkim czasie przy zaangażowaniu małych środków fi nansowych, jak i zaanga-
żowaniu mieszkańców.
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Program długoterminowy
Program długoterminowy wykorzystuje cechy wyróżniające i zasoby, eliminuje bariery. 
Zawiera cele i projekty do realizacji w dłuższym okresie czasu, dzięki którym mieszkańcy 
mają dążyć do zrealizowania wizji wsi.

 
Przykładowe karty projektu

Przykładowa karta projektu jest elementem pomocniczym po zidentyfi kowaniu projek-
tów w programie długoterminowym. Pozwala określić kluczowe elementy i ułatwia dalszą 
pracę nad szczegółowym opisem projektów.

Element rozwoju

Cel strategiczny

Projekt - nazwa

Cel bezpośredni

Odpowiedzialny

Partner / 
wykonawca

Rodzaje działań / 
rezultaty

Lokalizacja

Koszt

Źródła 
fi nansowania

Termin

Źródło: Opracowanie Piotr Bębenek

Struktura sołeckiej strategii:
1. Charakterystyka miejscowości – opis obszaru.
2. Analiza zasobów służących odnowie wsi – cechy wyróżniające wieś.
3.  Analiza SWOT – mocne i słabe strony / szanse i zagrożenia – wnioski z prze-

prowadzonej analizy.
4. Wizja rozwoju – wyobrażenie stanu docelowego wsi.
5. Program długoterminowy – identyfi kacja celów strategicznych.
6. Program krótkoterminowy – kryteria wyboru projektów.
7. Karty projektowe.
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Rozdział 4

Założenia Planu Odnowy Miejscowości zgodnego 
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju 
oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Opracowanie przez mieszkańców wsi i uchwa-
lenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki fi nansowe 
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”. 
Plan odnowy miejscowości powinien być planem otwartym, stwarzającym możliwość aktuali-
zacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań fi nansowych. Oznacza to, że mogą 
być do niego dopisywane nowe projekty, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji 
w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w PROW 2007-2013 jest kontynuacją działania „Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich 2004-2006”, stąd też określając podmiotowe kryteria dostępu kierowano się 
doświadczeniami z wdrażania tego działania w latach 2004-2006. Aby zapewnić osiągnięcie 
i zachowanie celów działania, opisanych w Programie, rozporządzenie szczegółowo reguluje 
również kryteria dostępu o charakterze przedmiotowym, określając udział innych środków 
publicznych, rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji, dopuszczenie realizacji operacji 
w etapach, czy terminy składania wniosków o płatność. 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” należy do grupy działań o charakterze inwestycyjnym. Bene-
fi cjent realizuje swoją operację, na którą składa się szereg inwestycji wpisujących się w zakres 
określony w Programie, a pomoc udzielana w ramach przedmiotowego działania stanowi re-
fundację części kosztów uznanych za kwalifi kowalne.

Ważny dokument
Zgodnie z § 10 pkt. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 plan odnowy miejscowości powinien zawierać następujące części:

1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja. 
2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 
3.  Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizo-

wana operacja.
4.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizują-

cych społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyję-
cia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych 
priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów 
ich realizacji. 

Dodatkowo dokument powinien być przejrzysty i spójny. Można zamieszczać w nim zdję-
cia, mapy i inne materiały, które służą realizacji tematu.
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Rozdział 5

Wykorzystanie sołeckich strategii rozwoju tworzonych 
na warsztatach „Planowanie w procesie odnowy wsi” do 
opracowania Planu Odnowy Miejscowości
Jak już wcześniej wspominano, w trakcie warsztatów „Planowanie w procesie odnowy 
wsi” grupy odnowy wsi wypracowują sołeckie strategie rozwoju. Sołecka strategia jest 
opracowywana na okres kilkunastu lat i zawiera elementy wymienione w jednym z po-
przednich rozdziałów: analizę zasobów, analizę SWOT, analizę potencjału rozwojowego, 
wizję wsi, program krótkoterminowy oraz program długoterminowy.
 Opracowana i przygotowana odpowiednio sołecka strategia musi zostać przedstawiona 
na zebraniu wiejskim. Tam, po ewentualnym uzupełnieniu i wprowadzeniu poprawek, 
powinna zostać przyjęta i zatwierdzona do realizacji. Zatwierdzenie do realizacji odbywa 
się poprzez przyjęcie uchwały zebrania wiejskiego o zatwierdzeniu strategii. W założeniu 
strategia nie stanowi dokumentu zamkniętego, lecz ma ulegać ciągłej ewaluacji i zmianie. 
Zmiany i poprawki mieszkańcy wsi powinni wprowadzać w momencie pojawienia się no-
wych zadań do realizacji lub nowych możliwości realizacji tych zadań. Pamiętać należy 
również o tym, że w momencie zatwierdzenia przez zebranie wiejskie strategia staje się 
dokumentem, z którym należy zapoznać władze gminy – radę, burmistrza lub wójta. Ma 
to niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania programu odnowy wsi i jego efektywności. 
Władze gminy bowiem, tak jak i mieszkańcy, powinny zaakceptować proponowane roz-
wiązania i skupić się na wspieraniu mieszkańców przy ich realizacji. Tam, gdzie wsparcie 
jest odpowiednio zorganizowane, efekty odnowy są największe. 
 
Przy tworzeniu Planu Odnowy Miejscowości (załącznika niezbędnego przy wnioskowa-
niu do PROW 2007 – 2013) można wykorzystać szereg elementów z sołeckiej strategii 
rozwoju. Po pierwsze, analiza zasobów może zostać wykorzystana do tworzenia charak-
terystyki miejscowości oraz do inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości. 
Zaś analiza SWOT - do oceny mocnych i słabych stron. Sformułowany program krót-
ko- i długoterminowy (po odpowiednim uzupełnieniu) może być wykorzystany do opisu 
planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 
w okresie co najmniej siedmiu lat. Pamiętać należy również o wykorzystaniu wizji rozwo-
ju wsi - wizji która odnosi się do przyszłości i musi być pozytywna. 
Elementem nie występującym w sołeckiej strategii, a wymaganym w Planie Odnowy 
Miejscowości, jest historia wsi. I tutaj w wielu miejscowościach może pojawić się prob-
lem związany z brakiem wiedzy mieszkańców na temat przeszłości miejscowości. Można 
jednak wykorzystać wiedzę najstarszych mieszkańców lub zasoby miejscowych muzeów. 
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Zależność sołeckiej strategii rozwoju i Planu Odnowy Miejscowości przedstawia poniższy 
schemat:

Źródło: Opracowanie Piotr Bębenek

 

Rozdział 6

Jak powinien być zbudowany Plan Odnowy Miejscowości

I. Strona tytułowa – Plan Odnowy Miejscowości X.
II. Spis treści.  
III. Wstęp – powinien zawierać opis przyczyn, dla których powstaje POM i informację, 
z jakich dokumentów korzystano przy tworzeniu planu; można dopisać też np. na co bę-
dzie przyznawana pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
IV. Charakterystyka miejscowości – podstawowe informacje dotyczące danej miej-
scowości – położenie administracyjne (nasza wieś jest położona w gminie..., powiecie...
itd.), geografi czne (wieś leży w części, np. południowej województwa, przy drodze kra-
jowej nr... itd.), powierzchnię (można podać w hektarach), liczbę mieszkańców (przy 
wpisywaniu liczby mieszkańców należy wpisać „stan na...”, można podać liczbę miesz-
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kańców łącznie, w rozbiciu na płeć, wiek itp.), użytkowanie gruntów (jakie grunty i jaką 
powierzchnię zajmują), krótką historię miejscowości, uwzględniającą wydarzenia mające 
wpływ na powstanie układu przestrzennego wsi (wszystkie informacje jakie mamy, np. 
pierwsza  wzmianka pochodzi z …itd.), zabytki (należy zaznaczyć te duże lub ważne, np. 
kościół, ale i te mniejsze, np. kapliczki ), przestrzenną strukturę miejscowości (należy tu 
wskazać, oczywiście jeśli jest, dominującą budowlę, wspólne przestrzenie otwarte, cen-
trum wsi), czynniki charakterystyczne (może to być, np. typ zabudowy, układ zagród, 
zachowana architektura wiejska, itd.) i wyróżniające wieś.
V.  Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości powinna ustalić, 
jakie zasoby wyróżniają wieś. Dokonujemy jej wykorzystując:

›  zasoby przyrodnicze – parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, gatunki chronione 
roślin i zwierząt,

›  dziedzictwo kulturowe – zabytkowe obiekty (w szczególności te, które zostały 
wpisane do rejestru zabytków), obiekty o wartości historycznej itp.,

›  obiekty i tereny – ścieżki rowerowe, parki, skwery itp.,
›  infrastruktura społeczna – domy kultury, biblioteki, świetlice, muzea, izby tra-

dycji, zabytkowe OSP, itp.,
›  infrastruktura techniczna – zakłady i obiekty związane z energetyką, wodą, ka-

nalizacją itp., 
›  gospodarka i rolnictwo – zakłady pracy, gospodarstwa rolne itp.,
›  kapitał społeczny i ludzki – różne organizacje działające na terenie miejscowo-

ści.
Należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na 
rzecz rozwoju miejscowości. Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejsco-
wość i rozpoznanie potencjału jakim dysponuje.
VI. Analiza SWOT powinna odnosić się do poszczególnych obszarów życia miejsco-
wości, zawierać jej mocne i słabe strony, korzystne uwarunkowania zewnętrzne (szanse) 
i zewnętrzne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców. 
Obszary życia miejscowości to:
- położenie,
- struktura przestrzenna,
- gospodarka, usługi, gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
- infrastruktura społeczna,
- infrastruktura techniczna,
- stan środowiska naturalnego,
- sport, rekreacja i turystyka,
- rolnictwo.
Po sporządzeniu analizy SWOT dokonujemy podsumowania i określamy najważniejsze 
szanse miejscowości i największe zagrożenia, które przed nią stoją. Formułujemy wizję 
wsi, która powinna stanowić stan docelowy naszych działań w perspektywie co najmniej 
7 lat. Określamy wreszcie główne kierunki rozwoju i cele do realizacji.
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VII. Opis planowanych działań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizują-
cych społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia podjęcia planu 
odnowy miejscowości
Opis nie powinien ograniczać się tylko do działań kwalifi kujących się do wsparcia z dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”. Powinien zawierać takie projekty, które mieszkańcy wska-
zują do realizacji w ciągu co najmniej 7 lat, w kolejności wynikającej z przyjętych priory-
tetów rozwoju miejscowości. Opis powinien także zawierać szacunkowe koszty realizacji 
projektów czy działań, źródło ich fi nansowania oraz harmonogram realizacji. 

Przykład opisu planowanych działań

NAZWA PROJEKTU CELE PROJEKTU

Projekt 1 – Rozbudowa elementów małej 
infrastruktury turystycznej

– rozwój turystyki i usług turystycznych
–  poprawa stanu istniejącej 

infrastruktury turystycznej

Projekt 2 – Wielkie sprzątanie wsi – poprawa ogólnej estetyki miejscowości
– poprawa standardu życia mieszkańców

Projekt 3 – Szkolenie dla mieszkańców 
wsi w zakresie obsługi turystów

–  poprawa poziomu obsługi turystów 
w miejscowości

–  standaryzacja obsługi i oferty 
turystycznej

Przykład harmonogramu działań

NAZWA PROJEKTU 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rozbudowa elementów 
małej infrastruktury 
turystycznej

Wielkie sprzątanie 
naszej wsi

Szkolenie dla 
mieszkańców wsi 
w zakresie obsługi 
turystów

Przykład zestawienia kosztów i źródeł fi nansowania

NAZWA PROJEKTU KOSZT CAŁKOWITY (zł) ŹRÓDŁA FINASOWANIA

Rozbudowa elementów 
małej infrastruktury 
turystycznej

600 000 PROW (odnowa wsi)
budżet gminy

Wielkie sprzątanie naszej 
wsi

35 000 Środki własne,
budżet gminy

Szkolenie dla mieszkańców 
wsi w zakresie obsługi 
turystów

25 000 PO KL
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Opis planowanych działań może mieć inną formę – można umieścić wszystko w jednej 
tabelce, począwszy od sformułowania przedsięwzięcia, poprzez realizację celu ogólnego, 
celów szczegółowych, uzasadnienie i przeznaczenie, termin realizacji, szacunkowy koszt, 
źródło fi nansowania.

Przykład 

Przedsięwzięcie 1

Budowa nowoczesnego boiska i zagospodarowanie jego otoczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Realizacja celu 
ogólnego

Poprawa jakości życia

Realizacja celów 
szczegółowych

1. Upowszechnienie sportu i rekreacji.
2. Rozwój życia społecznego i aktywizacja mieszkańców.
3. Ochrona środowiska i poprawa estetyki wsi.

Uzasadnienie W naszej wsi dużym problemem jest stan jakościowy 
infrastruktury sportowej oraz konieczność jej 
unowocześnienia. Poprzez poprawę stanu infrastruktury 
wzrośnie atrakcyjność wsi dla aktualnych i przyszłych 
mieszkańców. Zwiększy się dostępność obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, co zachęci dzieci i młodzież do aktywności 
sportowej.

Przeznaczenie Nowoczesne i bezpieczne boisko będzie służyło ogółowi 
mieszkańców, w szczególności dzieciom i młodzieży.  

Termin realizacji 2009-2010

Szacunkowy koszt 250000 PLN

Źródła 
fi nansowania

Budżet gminy, PROW 2007-2013 „Odnowa wsi”, „Leader” 

W tej wersji opisu planowanych działań należy dokonać zbiorowego zestawienia rzeczo-
wo – fi nansowego planowanych przedsięwzięć i harmonogramu ich realizacji.

 



Zakończenie
Współczesna polska wieś doświadcza wielu zmian i staje się bardzo urozmaicona. Nie jest 
już obcym stwierdzenie, że coraz mniej ludzi utrzymuje się z produkcji rolnej. Co raz bar-
dziej widać duże zróżnicowanie gospodarstw, jedni zajmują się typową produkcją rolną, 
a innym z kolei trudno się z takiej produkcji utrzymać. Pojawiają się też tacy mieszkańcy 
dla których ważne jest tylko wybudowanie nowego domu, inni szukają azylu i ucieczki od 
miejskiego stylu życia. Wielu patrzy i poszukuje na wsi miejsca rekreacji i wypoczynku. 
Mieszkańcy bardziej przedsiębiorczy widzą w tych terenach możliwości inwestycyjne dla 
rozwoju własnych firm. Z kolei w wielu wsiach mieszkańcy są świadkami likwidacji szkół, 
przedszkoli, świetlic wiejskich, komunikacji autobusowej i kolei. Brak perspektyw rozwo-
ju własnej wsi, powoduje zniechęcenie społeczności wiejskiej i pesymistyczne patrzenie 
w przyszłość. 
Opracowywane sołeckie strategie rozwoju i plany rozwoju miejscowości stają się mapą 
dla mieszkańców wsi, dzięki której wiedzą w jakim kierunku powinni podążać. Podejmo-
wane inicjatywy w ramach opracowanych dokumentów mają swoją charakterystyczną 
specyfikę, którą oceniając musimy analizować w różnych uwarunkowaniach. Współpraca 
liderów różnych środowisk, krok po kroku prowadzi do pokonywania lokalnych animo-
zji. Liderzy grup odnowy wsi, i innych organizacji podejmują szereg działań związanych 
z tworzeniem partnerstw lokalnych dla rozwoju wsi. Dzięki sołeckim strategiom roz-
woju mieszkańcy wsi łamią wszelkie bariery, tym samym uruchamiana jest aktywności 
mieszkańców nawet w tych najbardziej zaniedbanych i trudnych środowiskach wiejskich. 
Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami wiejskimi – kołami gospodyń, kół-
kami rolniczymi, strażą pożarną oraz nowymi stowarzyszeniami przyjmuje nowy wymiar 
– partnerstwa – specyficznej koalicji na rzecz rozwoju. Jeśli partnerstwo jest urucho-
mione na „zdrowych zasadach” to wówczas władze lokalne zyskują nowych partnerów do 
podejmowania działań rozwojowych na własnym terenie, a pozytywne efekty są widoczne 
w stosunkowo krótkim czasie.
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